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Nieuwsbrief

Uitbetalen vakantierechten

Verval van vakantiedagen

In deze nieuwsbrief staat de vraag centraal
wat er gebeurt met de vakantiedagen die
na het jaar waarin ze zijn opgebouwd nog
over zijn.

Tijdens het dienstverband

Een maatregel die de opbouw van een
dergelijk stuwmeer beperkt, is dat niet
opgenomen vakantiedagen op een
gegeven moment komen te vervallen.

Om voorgaande vraag goed te kunnen
beantwoorden zal hieronder eerst worden
ingegaan op de opbouw van
vakantiedagen. Vervolgens zal in worden
gegaan op de vraag of, en zo ja onder
welke omstandigheden, opgebouwde maar
niet genoten vakantiedagen in geld
uitgekeerd kunnen worden. Tenslotte zal
ingegaan worden op het verval van de
aanspraak op niet genoten vakantiedagen.

Opbouw vakantiedagen
Een werknemer heeft in beginsel recht op
ten minste vier keer de overeengekomen
arbeidsduur per week aan vakantiedagen.
Bij een fulltime dienstverband komt dit neer
op minimaal 20 vakantiedagen per jaar.
Het minimum aantal dagen dat een
werknemer recht heeft op vakantie worden
de wettelijke vakantiedagen genoemd.
Natuurlijk mogen een werkgever en
werknemer overeenkomen dat een
werknemer meer vakantiedagen heeft. De
dagen die het minimum te boven gaan
worden bovenwettelijke vakantiedagen
genoemd.

In beginsel kan een werknemer tijdens de
duur van zijn dienstverband geen afstand
doen van zijn aanspraak op
vakantiedagen. Ook niet tegen betaling.
Uitzondering hierop betreffen de
bovenwettelijke vakantiedagen. Van
aanspraak op deze dagen kan schriftelijk
afstand worden gedaan tegen een
schadevergoeding.
•

Bij het einde van het dienstverband
Indien een werknemer bij het einde van de
arbeidsovereenkomst nog aanspraak op
vakantie heeft, dan heeft de werknemer in
beginsel recht op uitkering van het loon
over die aanspraak.
Over de vraag wat er precies uitbetaald
dient te worden is veel geschreven in de
literatuur. In de volgende nieuwsbrief zal in
dit kader worden stilgestaan bij de vraag
hoeveel een vakantiedag waard is.

Gezien het voorgaande kunnen
werknemers tijdens hun dienstverband
maar beperkt afstand doen van de
opgebouwde, maar niet genoten,
vakantiedagen. Hierdoor bestaat er een
risico dat werknemers bij het einde van het
dienstverband een heel stuwmeer aan niet
opgenomen vakantiedagen zullen hebben
opgebouwd.

Wettelijke vakantiedagen
De aanspraak op de wettelijke
vakantiedagen vervalt in beginsel zes
maanden na de laatste dag van het jaar
waarin ze zijn opgebouwd. Dit betekent dat
een werknemer elk jaar voor 1 juli de
wettelijke vakantiedagen moet hebben
opgemaakt.
Met het hanteren van deze vervaltermijn
wordt beoogd vakantieopname door de
werknemer te stimuleren.
De vervaltermijn van zes maanden geldt
echter alleen indien de werknemer
redelijkerwijs in staat is geweest tot het
opnemen van de dagen. Is dit niet het
geval, dan vervallen deze dagen niet na
zes maanden maar pas na vijf jaar.

Bovenwettelijke vakantiedagen
De aanspraak op de bovenwettelijke
vakantiedagen vervalt na verloop van vijf
jaar.

Van de in deze nieuwsbrief omschreven
regels kan in beginsel enkel ten voordele
van de werknemer worden afgeweken.

